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1- INTRODUCCIÓ.  

L’objectiu general d’aquest pla de contingència i continuïtat del treball durant les fases de 

desescalada és fer compatible en el nostre centre la prestació del servei públic educatiu en la 

modalitat presencial amb unes condicions de seguretat i protecció de tot el personal que es trobe 

en el recinte en les diverses fases que establisquen les autoritats dins del Pla per a la Transició a 

una nova normalitat, de 28 d’abril de 2020.  

En conseqüència, aquest PCC determina les condicions per a la reincorporació a la docència 

presencial del personal al servei del l’IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat, així com 

identificar els riscos d’exposició al virus de la COVID-19 dels diferent llocs de treball i activitats que 

es desenvolupen en el Centre, seguint les recomanacions de l’INVASSAT, Institut Valencià de 

Seguretat i Salut.  

La pandèmia de COVID-19 ha obligat a prendre mesures de prevenció i protecció que ens han 

obligat a un replantejament de l’organització dels espais i de les activitats per a poder reprendre-

les la manera més segura possible. No obstant, la inseguretat està present a l’hora de prendre 

decisions i d’establir les mesures ja que no ens considerem especialistes en la matèria i sabem 

que les mesures d’higiene, protecció i prevenció van a ser molt difícils de fer complir i ser 

assumides.  

El començament del curs 2020-21 ens obliga a establir una sèrie de mesures de prevenció i 

protecció, així com arbitrar mesures d’especial protecció per a aquells col.lectius més vulnerables 

al COVID-19 i una planificació profunda i rigorosa per poder complir els objectius educatius i de 

sociabilitat que afavorisquen un desenvolupament òptim de l’alumnat, pal.liar la bretxa educativa, 

previndre el fracàs escolar, l’abandonament educatiu i garantir l’equitat.  

Per a oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i al personal dels centres educatius, s’han 

d’establir una sèrie de mesures de protecció i prevenció i arbitrar mesures de protecció especial 

per als col•lectius de més vulnerabilitat per a la COVID- 19, amb la finalitat que es puguen 

desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu i minimitzar-ne al màxim el risc.  

Així mateix, després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l’acolliment de l’alumnat és un 

aspecte clau que cal cuidar sobretot per als qui tenen situacions de més vulnerabilitat emocional i 

social, i s’ha de tractar d’evitar que es donen situacions d’estigmatització en relació a la COVID-

19. 
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Les mesures que es preveuen ací han de ser sostenibles i poder mantindre’s durant tot el temps 

que siga necessari per a la prevenció i el control de COVID-19. 

Propòsit: fer recomanacions en relació a les mesures de protecció i prevenció enfront 

del SARS-CoV-2 per als centres educatius que imparteixen ensenyaments no 

universitaris en el curs 2020-2021, tant en la seua activitat educativa com en els seus 

serveis complementaris (menjador i transport escolar). 

 

El document afecta a tota la comunitat educativa, així com per al personal concurrent i alié al 

centre, a més servirà de base per a les actualitzacions necessàries en les següents fases 

definides pel govern d’Espanya, sent una proposta general i variable segons les instruccions 

sanitàries i ha d'anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi, per aquest 

motiu es revisarà periòdicament de forma de forma ordinària i necessàriament en els canvis de 

Fase, registrant-se i datant-se les diverses versions. 

 

Així mateix la redacció d’aquest Pla queda obert a la participació de la comunitat educativa 

mitjantçant el Claustre, el Consell Escolar i el Consell de Delegats. 

 

Per a la redacció d’aquest Pla s’han seguit el document de l’INVASSAT amb les Instruccions 

generals que s’hauran de considerar per a l’elaboració del Pla de Contingència en els centres 

docents, de 15 de maig de 2020 i la normativa especificada en l’apartat corresponent.  

 

Aquest Pla formarà part del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del centre, i serà donat a 

conèixer a tots els membres de la comunitat educativa i personal concurrent i serà publicat en la 

web del centre. 

 

2. OBJECTIU  

 

El principal objectiu d’aquest pla és: 

 

Crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia per COVID-19, a través 

de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents 

etapes educatives. 

 

3. PRINCIPIS  

 

Els principis bàsics i mesures de funcionament són: 

 

A. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19 

 

B. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic s’ha de mantindre: 

 

-possibilitant una distància interpersonal d’1,5 metres,  

-mitjançant l’ús de mascareta higiènica o quirúrgica en totes les persones que treballen en el 

centre educatiu i en l’alumnat de 6 anys i més, 

-i/o conformant grups de convivència estable (GCE). 

https://portal.edu.gva.es/sanchisguarnercastello/author/adminportal/
https://portal.edu.gva.es/sanchisguarnercastello/author/adminportal/
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C. Mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria 

(esternudar i tossir a la flexura del colze, així com utilitzar mocadors de paper) són mesures 

bàsiques per a evitar-ne la transmissió. 

 

D. Neteja i ventilació. La neteja i la desinfecció d’aules, espais comuns i instal•lacions i la 

ventilació freqüent dels espais de convivència són objecte d’una atenció especial. 

 

E. Gestió de casos. La protocol•lització per a un maneig adequat i primerenc d’una situació de 

sospita o aparició d’un cas (vegeu el document: Gestió de casos COVID-19 en els centres 

educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs  2020- 21). 

 

F. Prevenció de l’estigma o la discriminació en relació amb la COVID-19. 

 

G. Atenció a la salut emocional a les aules. 

 

H. Mesures específiques per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle. 

 

4. INFORMACIÓ SOBRE EL SARS-CoV-2 I LA COVID-19 

 

El coneixement i l'actuació coherent i responsable són sens dubte bones aliades per a mitigar 

la propagació de la COVID-19 i reduir les possibilitats de contagi en la comunitat en general i 

en l’educativa en particular. Per això, tota la comunitat educativa ha de vetlar per estar 

informada i fer arribar la informació oficial i contrastada al nostre alumnat. El centre 

dissenyarà i implementarà activitats d’informació i formació en la mesura de les seues 

possibilitats. 

 

Els continguts bàsics seran: 

 Símptomes de la malaltia. 

 Mesures de distanciament interpersonal. 

 Mesures d’higiene personal i prevenció personal. 

 Ús adequat de mascareta. 

 Interacció entre els éssers humans i l’entorn. 

 Foment de la coresponsabilitat en la salut pròpia i la dels altres. 

 Prevenció de l’estigma.  

 

4.1 INFORMACIÓ A L’INTERIOR DEL CENTRE 

 

 Distribució de cartells informatius sobre les mesures higièniques i de protecció dels 

organismes oficials en corredors, lavabos, aules, sala de professors.  

 Indicacions sobre itineraris, entrades i eixides, aforaments en aules, portes, corredors. 

 Tauler amb informació general sobre la COVID-19 

 Informació sobre telèfons d’emergència i centre de Salud en tauler informatiu.  

 S'informarà a través de diversos mitjans sobre: les mesures d'higiene personal, periodicitat 

de la rentada de mans en el centre, mesures d'etiqueta respiratòria, la necessitat d'evitar 
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compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l'ús d'útils i/o eines, i 

distància de seguretat que hauran de mantindre. 

 

 Es remetrà un correu electrònic a tot el personal amb el Pla de Contingència de Centre. 

Així com un full explicatiu amb les mesures preventives més concretes.  

 El personal empleat serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció 

individual. S’informarà al professorat de les activitats formatives que organitzen els 

CEFIRES sobre aquest tema. 

 Es faran reunions periòdiques i es donaran instruccions al personal de recepció, conserge i 

administratiu, per a que recorden a la resta de personal les meures preventives i d’higiene.  

 

4.2 INFORMACIÓ AL PROFESSORAT 

  

La direcció del centre manté permanentment informat al professorat sobre les instruccions que 

envia la Conselleria d’Educació i l’INVASSAD, així com les decisions adoptades a nivell de centre 

com puga ser el PLA DE CONTINGÈNCIA i altres que puguen sorgir en el dia a dia i que 

impliquen una intervenció immediata. Per tant, és responsabilitat del professorat llegir-les i 

complir-les.  

 

Així mateix, el coordinador/a de formació, informarà de la formació que oferisquen els CEFIRES 

sobre el tema, per a que el professorat puga completar la seua formació. 

 

 La direcció del centre informa al professorat per diferents vies ( reunions, correus electrònics, 

carpeta en servidor)  

 Coordinador/a PAF informa sobre oferta formació dels CEFIRES 

 La direcció del centre remetrà el PCC al professorat. 

 La direcció del centre crearà una carpeta en el servidor del centre amb el PCC i la informació 

referent al COVID-19.  

 

4.3 INFORMACIÓ A L’ALUMNAT 

 

Es dissenyaran i implementaran activitats d'informació i formació sobre la COVID-19 i les 

mesures de protecció, prevenció i promoció de salut a l'alumnat. Així mateix, s’adequaran les 

Normes d’ Organització i Funcionament del centre. 

 

 La informació ha d’ajudar a evitar l’estigma de les persones que s’hagen recuperat de la 

malaltia o que hagen estat afectades per aquesta d’una manera o altra ( quarantena, 

aïllament,etc). 

 L’aula serà un espai on s’anime a expressar els dubtes, temors i tota classe d’emocions i 

sentiments que es vagen suscitant, per fomentar la confiança i seguretat, al mateix temps 

que ajude a disminuir els nivells d’estrés i evitar els comportaments estigmatitzadors. 

 Activitats d’informació i formació en el PAT. 

 L’alumnat ha de rebre una educació per a la salut per a possibilitar una higiene correcta 

de mans i una higiene respiratòria  i ús adequat de la mascareta.  

 Primera hora del matí: en tots els grups es farà un recordadori sobre les mesures 
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bàsiques, les rutines i les mesures fins que les noves rutines siguen assumides per la 

comunitat escolar. 

 Caldrà escoltar les preocupacions i els temors de les xiquetes i els xiquets, acceptant-les 

com a expressió de les pors comprensibles i oferint informació fefaent sobre mecanismes 

de transmissió i resolució després de la quarantena. 

 En funció de l’edat, podem establir diverses pautes per a abordar aquest espai per a la 
ventilació emocional que recull la publicació: Missatges i accions importants per a la 
prevenció i el control de la COVID-19 a les escoles.  

https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for 
 

 Es recomana introduir l’alfabetització mediàtica per a facilitar en els xiquets i xiquetes 
l’esperit crític davant de la informació que ofereixen els mitjans de comunicació o la 

formació de rumors i noticies falses, com a mecanisme per al seu propi apoderament i el 
maneig de l’estigma. Per a fer-ho, recomanem la utilització dels materials del Center of 
Media Literacy de la UNESCO. 

 http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf 

 

4.4 INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES  

 

Es divulgarà la informació necessària a les famílies mitjançant la participació en el Consell 

Escolar, informació en la web del centre i per aquells canals que es consideren més 

adequats.  

 

Es demanarà la implicació a les famílies apel·lant a la seua responsabilitat per a evitar que 

els menors acudisquen als centres educatius quan hagen tingut contacte estret amb un cas 

sospitós o confirmat, o presenten símptomes compatibles amb COVID-19. Les famílies 

signaran una Declaració Responsable que s’adjunta en l’Annex 2.  

 

 Informació en la web del centre. 

 Signatura d’una Declaració Responsable.  

 Informar a l’AMPA i Consell Escolar de les mesures adoptades al centre.  

 

5. NORMATIVA 

 

Referència a la normativa recollida en la web de la Generalitat i que es pot consultar en 

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19,  

 

- Pla per la Transició cap a una nova normalitat, de 28 d’abril de 2020 

- Ordre del Ministeri de Sanitat 399/2020 de 9 de maig, amb les condicions de obertura dels 

centres educatius en les zones de fase 1. 

- R esolució 4 de maig, amb el marc i directrius d’actuació en el 3r trimestre. 

- Guia tècnica per a l’elaboració del Pla de contingència i continuïtat del treball durant la Covid-19, 

elaborada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de 4 de maig de 2020 

https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for
http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
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- Resolució de 8 de maig, sobre la recuperació de l'activitat administrativa presencial. 

- RResolució del 13 de maig, amb instruccions per a la prestació de serveis administratius i de 

coordinació 

- 15 de maig, Instruccions generals que s’hauran de considerar per a l’elaboració del Pla d 

Contingència en els centres docents. 

- Resolució 26 de maig, sobre instruccions per a la Fase 2. 

-DECRET 8/2020, de 13 de juny, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació 

de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

- 29 de juliol de 2020: Protocol de protecció i prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-

CoV-2 per a centres que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021 

- 30 de juliol de 2020: Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i 

Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organtizació i el funcionament 

dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-

2021 

- Actualització del protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-

COV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-

2021. 1 de setembre de 2020 

14 de setembre de 2020 -Actualització de la guia de "Gestió de casos Covid-19 en els centres 

educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021" 

6 d’octubre de 2020 - Actualització de la guia de "Gestió de casos Covid-19 en els centres 

educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021" 

 

6. DADES DEL CENTRE 

 

Conselleria d’Educació, cultura i Esport 

Identificació general IES MANUEL SANCHIS GUARNER  

Adreça: CL. JAUME I Nº - 46 

Localitat: CASTELLÓ DE RUGAT 

Codi postal: 46841 

Telèfon: 962829415 

Fax: 962829416 

Correu electrònic: 46022129@gva.es 

URL del centre: 

https://portal.edu.gva.es/sanchisguarnercastello 

Professorat 37 

PAS 2 

Alumnat 283 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3334.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3454.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Pla%2Bde%2Bcontingencia%2B26_05_2020_val_firmado-1.pdf/5ec8f433-65e7-4814-8f1e-f0e185425f1e
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Pla%2Bde%2Bcontingencia%2B26_05_2020_val_firmado-1.pdf/5ec8f433-65e7-4814-8f1e-f0e185425f1e
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Pla%2Bde%2Bcontingencia%2B26_05_2020_val_firmado-1.pdf/5ec8f433-65e7-4814-8f1e-f0e185425f1e
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/28/pdf/2020_3763.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_VAL.pdf/2dca8e8d-0960-4051-a34e-f969185d0a61
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_VAL.pdf/2dca8e8d-0960-4051-a34e-f969185d0a61
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172263413/14092020_VAL_GESTI%C3%93_DE_CASOS_COVID_ICP.pdf/687a3b6a-abd4-44d5-86de-943cb16f56e5
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172263413/14092020_VAL_GESTI%C3%93_DE_CASOS_COVID_ICP.pdf/687a3b6a-abd4-44d5-86de-943cb16f56e5
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172393500/Gesti%C3%B3%20de+casos+-+val/5335189e-c844-4598-8079-3e6cdc17b23a
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172393500/Gesti%C3%B3%20de+casos+-+val/5335189e-c844-4598-8079-3e6cdc17b23a
tel:962829415
tel:962829416
mailto:46022129@gva.es
https://portal.edu.gva.es/sanchisguarnercastello
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Identificació d’espais S’adjunta annex amb plànols del centre en relació al pla de 

contenció. 

 

    7. PERSONAL DE SUPORT I RESPONSABLE DEL PCC, I LES SEUES FUNCIONS 

 

 7.1 RESPONSABLES I COORDINADORS/ES AL CENTRE 

DIRECTORA. REDACTORA I RESPONSABLE DE L’APLICACIÓ 

DEL PLA 

Lluïsa Gallego Vila 

COORDINADOR/A DEL PLA  Àngels Villarroya 

RESPONSABLE DE LES RELACIONS AMB EMPRESES 

CONCURRENTS GESTIÓ DEL SUMINISTRE DEL MATERIAL 

HIGIÈNIC I DE PROTECCIÓ. 

Francesc Sarrió Bellod 

 

7.2 RESPONSABLES, SUPORT I SEGUIMENT D’ALTRES ENTITATS. 

 

PERSONA RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I 

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE 

CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS 

TERRITORIALS 

Inspector del centre. Representant de la Direcció 

Territorial de València. 

Germán Moreno Carbó 

PERSONAL TÈCNIC DE L’INVASSAT ASSIGNAT PER A 

PROPORCIONAR EL SUPORT DE L’SPRL AL PLA 

Juani Sánchez Piernas 

 

PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS 

ÀREES PER A L'ELABORACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

EN ELS SERVEIS CENTRALS DE LA CONSELLERIA I 

PERSONAL DE CONTACTE 

 

 Sotssecretaria: 

   Eva Coscolla Grau 

 Direcció General de Personal 

Docent 

 Mª Ángeles Herranz Àbalos 

Gisela Blasco Perepére 

 

 

 

8. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS DESENVOLUPATS 

QUE ES VEUEN AFECTATS 

 

En aquest apartat es descriuran les activitats previstes per a la Nova Normalitat en funció de les 

instruccions que es dicten per a l'organització i funcionament dels centres docents per al curs 

2020-2021. 
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El nostre centre presenta unes particularitats que permeten l’inici del curs 2020-21 amb la 

pressencialitat de tot l’alumnat. No obstant això, aquest Pla de Contingència i les mesures preses 

queden subjectes a l’evolució de la pandèmia i al l’eficàcia de les mesures proposades. Les 

activitats essencials queden resumides en: 

 

Atenció tutorial individual presencial en cas de necessitat a les famílies, mitjançant cita prèvia. 

Activitats de matrícula i entrega de documentació pendent amb cita prèvia.  

Organtizació i entrega dels llibres de la Xarxa de Llibres. 

Actuacions pedagògiques i administratives necessàries per organitzar l’inici del curs 2020-21. 

Primera setmana de setembre reunions i tasques de coordinació i organització del professorat, 

personal de l’administració, conserge i personal de la neteja.  

Inici de les classes presencials per a tots els grups.  

Neteja, manteniment i desinfecció 

Recepció i verificació de subministrament de material de protecció de la Conselleria i d’altre 

material necessari per al centre d’empreses proveïdores.  

 

 

9. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA 

 

Per al desenvolupament de l'activitat presencial en els centres educatius del personal docent i no 

docent de l'administració de la Generalitat, s'han identificat els següents escenaris d'exposició, en 

els quals s'han planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la 

potencial exposició a la COVID-19, tal com han establit les autoritats sanitàries, seguint el 

Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició a la 

COVID-19, (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-

china/documentos/prevencionrrll_covid-19.pdf), 

 

Les persones treballadores poden ser situades en qualsevol dels 3 escenaris definits pel SPRL.  

S'haurà d'adaptar a l'àmbit educatiu el que s'estableix en el procediment citat amb anterioritat, no 

de manera permanent i general, sinó sempre en funció de la naturalesa de les activitats i avaluació 

del risc d'exposició. 

En els centres de treball considerem els següents escenaris: 

 

Criteris per a la identificació dels possibles escenaris de risc 

 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

EXPOSICIÓ DE RISC EXPOSICIÓ DE BAIX RISC BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ 

 Personal educador d'Educació 

Especial 

 

Personal empleat públic en tasques 

administratives i atenció al públic 

Personal de l'equip directiu 

Personal docent 

Personal subaltern 

Personal de neteja (propi o d'empresa 

concurrent CAE) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/prevencionrrll_covid-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/prevencionrrll_covid-19.pdf
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Personal de manteniment (propi o 

d'empresa concurrent CAE) 

Personal d'altres empreses concurrents 

(CAE) 

 

REQUERIMENTS REQUERIMENTS REQUERIMENTS 

 ES REQUEREIX CONTACTE 

AMB L’SPRL PER A 

QUALSEVOL MESURA 

TIPUS EPI 

Serà necessària l'aplicació de 

mesures higièniques de 

protecció individual 

específiques 

CONTACTAR AMB L’SPRL per a qualsevol 

aclariment o consulta. 

No és necessari l'ús de protecció 

individual, encara que en el moment actual 

s'ha prescrit la utilització de màscares, 

d'acord amb les indicacions de la resolució 

de 17 de juliol de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública. 

 

 

10.  MESURES GENERALS  

 

Per evitar el contagi i la propagació al centre cal tindre una cura especial en fer atenció i observar 
diàriament els possibles canvis en la nostra salud. 

Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu? 
 

No poden accedir al centre educatiu l’alumnat, el professorat i altres 
professionals que es troben en alguna de les circumstàncies següents: 

o En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. 
o Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la 

COVID-19. 
o En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova 

de diagnòstic molecular. 
o En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes 
compatibles. 

 
Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció 
per SARS-CoV-2 quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició 
sobtada amb febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també pot 

haver-hi disminució del gust i de l’olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors 
musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes 
que actualment defineix el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis). 

 
En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la 

targeta SIP) que li pertany i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. També 
es pot demanar consulta amb el seu professional sanitari de referència a través de 
citaweb: [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita- coronavirus-registro-va.html]. 

 
Consells per a l’aïllament en casos lleus o en investigació. Generalitat 

Valenciana: 
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_ca
s.pdf/e22b38d4- bbba-763f-edcd-0258bd3ed0be?t=1585653453190 

 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/Aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-
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No s’ha d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme 
l’absència de risc per a la persona i la resta de persones de la comunitat educativa . 

 

10.1 INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC I L’ALUMNAT 

 

El personal empleat públic que presta els seus serveis en aquest centre s'incorporarà al seu lloc 

de treball l'1 de setembre de 2020, abans d’aquesta data s’enviarà un correu electrònic amb les 

instruccions que s’indiquen a continuació.  

 

Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties 

cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) 

poden tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantinguen les 

mesures de protecció de manera rigorosa, excepte que tinguen la indicació mèdica de no incorporar-

s’hi. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals és el que ha d’avaluar l’existència de treballadors/es 

especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d’emetre un informe sobre les mesures de 

prevenció i protecció necessàries. 

 

 No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol 

simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que es troben en situació 
d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19. 

 En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PDIA. 

 No s'haurà d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència 

confirme l'absència de risc per a la mateixa persona i la resta de l'alumnat. 

 Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen l'aïllament 

domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben en quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

 S’ha de realitzar un seguiment diari abans d’acudir al centre educatiu per si apareixen 

signes de la malaltia: comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37’5ºC 

(sense haver pres antipirèptics) ni cap altra simptomatologia associada a la COVID 19. 

o En cas de simptomes compatibles, no han d’acudir al centre educatiu i contactar 

amb el seu centre d’atencio primària o sanitària habitual.  

 S'informarà al centre de qualsevol d’aquestes circumstàncies: per telèfon ( forma 

ràpida per a que el centre prenga les mesures corresponents) i per correu electrònic al 

correu del centre per tindre constància escrita.  

 El professorat amb informe mèdic de no incorporar-se o informe sobre les mesures de 

prevenció, adaptació i protecció necessàries haurà d’informar i proporcionar 

documentació escrita a la direcció del centre.  

 

 

10.2 INCORPORACIÓ PRESENCIAL DE L’ALUMNAT 

 

     Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l'acolliment de l'alumnat serà un 

aspecte clau a cuidar sobretot per a l'alumnat amb situacions de major vulnerabilitat emocional i 

social, i es tractarà d'evitar que es donen situacions d'estigmatització en relació a la COVID-19. 
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 Les famílies, o el mateix alumnat en cas de ser major d'edat, hauran d'emplenar una 

declaració responsable que s'adjunta com a Annex 2, per a garantir el seu compromís amb 

el compliment de les normes de salut i higiene establides en el PCC del centre.  

 No pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19. 

 No pot acudir al centre l’alumnat que es trobe en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o haver sigut positiu per a la 

COVID-19. 

 No pot acudir al centre l’alumnat, en cas que s’estiga esperant el resultat d’una PDIA. 

 S’informarà a les famílies que han de vigilar l'estat de salut dels seus fills/es i realitzaran 

presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. 

 Si l’alumne presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, 

dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19. En aquest cas 

s'haurà de contactar amb el telèfon d'atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de 

salut que li pertanga. S'informarà d'aquesta circumstància al centre. 

 L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerables per a la COVID-19 

(com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, 

càncer, immunodepressió o hipertensió arterial) i aquestes puguen veure’s agreujades. La 

família o representants legals i l’equip pediàtric haurà de valorar de manera conjunta les 

implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial. El pediatre pot emetre un informe 

de salut en què conste el reisc especial per una infecció per COVID-19. 

 Podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i així ho 

permeta, i mantinga les  mesures de protecció de manera rigorosa.  

 No deurà acudir al centre si té una indicació médica de no assistir-hi. Haurà de dur 

aquesta indicació o informe mèdic al centre i informar al tutor/a. 

La família informarà al tutor/a.  

 La direcció del centre informarà als tutors/es de que les absències derivades de l'aplicació 

de les anteriors mesures es consideraran sempre justificades. 

 La justificació es farà pels titulars de la pàtria postestat amb una declaració responsable.  

 

10.3 CANALS DE COMUNICACIÓ CENTRE - FAMÍLIES / PERSONAL TREBALLADOR . 

 

Els canals de comunicació més adients per comunicar al centre educatiu que un membre del 

personal empleat públic i/o alumnat presenta simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, 

etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19 i també, aquell que ha estat en contacte 

estret sense guardar la distància de seguretat d'1,5 metres durant un temps d'almenys 15 minuts 

amb una persona contagiada són: 

 

 Trucar al telèfon del centre 962829415, sent la forma més ràpida de comunicar-se amb el 

centre. 

 Enviar un correu electrònic al correu del centre 46022129@gva.es per a tindre constància 

escrita.  

 

 

mailto:46022129@gva.es
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10.4 ACTUACIONS EN CAS DE DETECCIÓ DE SÍMPTOMES. SALA D’AÏLLAMENT 

TEMPORAL (SALA COVID-19). 

10.4.1 RESPONSABLE COVID-19. 

La direcció dels centres educatius ha de designat una responsable COVID-19 que tindrà les 

funcions de: 

- Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i 

la prevenció referent a COVID-19. 

- La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, amb 

el centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat. 

- Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita i 

perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna 

Funcions del responsable COVID-19 davant d’un cas sospitós. 

- Ha de contactar amb la família ó els representants legals dels menors d’edat per a comunicar 

la situació i perquè vagen a recollir l’alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu. 

- Ha d’indicar a la família ó representants legals que es traslladen al seu domicili i contacten 

amb el seu centre d’atenció' primària (figura en la targeta SIP). 

- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació' de l’estat general per vòmits ó 

diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió' , tendència a adormir-se...),  ha  de  

trucar  al  telèfon 112 ó contactar  amb  el  centre d’atenció' primària  de  referència  al  qual  

està  adscrit  el  centre  educatiu  per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre 

hospitalari. 

Funcions del responsable COVID-19 davant d’un cas confirmat 

- Ha de  canalitzar  la  coordinació  amb  el  centre  d’atenció   primària  de referència, amb el 

centre de salut pública i amb les famílies de l’alumnat del centre educatiu. 

- Comunicarà al centre de salut pública corresponent la confirmació del cas escolar. 

- Realitzarà el cens de contactes de l’alumnat en tot l’àmbit educatiu ( inclòs transport) i enviarà 

la fitxa corresponent al centre de salut pública pels mitjans establerts. Annex. 

 

10.4.2 ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE/A TÉ SIMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

S'assegurarà un procediment per a separar a l'alumnat o personal treballador amb símptomes en 

el centre educatiu i un procediment d'informació als pares i mares. S'habilitarà una dependència o 

local d'aïllament temporal, “espai COVID-19”, en cada centre educatiu, dotada dels recursos 

materials necessaris, entenent que no tenim els recursos d’un centre sanitari i difícilment podem 

garantir la seguretat de la persona adulta que haja d’acompanyar al menor.  

El primer que s’ha de fer en cas de detecció d’un cas es avisar a algun membre de l’equip 

directiu i a la responsable COVID-19 del centre.  
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Sala d’aïllament temporal “ESPAI COVID-19”: Annex 3 

-Ubicació: planta baixa, prop d’un lavabo i de l’entrada 

-Característiques: Aquesta sala ha de tindre una bona ventilació, procurar que en aquest espai hi 

haja el mínim material possible i que es retiren tots els objectes que en puguen dificultar després 

una bona neteja.   

-Tot el material de protecció ha de disposar-se dins d’una caixa estanca: mascaretes 

quirúrgiques per a l’alumnat i les persones adultes i, per si l’alumne o alumna no es pot posar una 

mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un 

sol ús. A més, ha de disposar d’una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.  

 Es considera que un/a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, 

segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció 
respiratòria aguda d’aparició sobtada que presenta els símptomes següents: 
- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire. 

- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, 

mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 
(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden sotmetre a canvis.) 

 

 El professor/a que haja detectat el cas sospitós ha de comunicar la situació al responsable 

COVID-19.  

 El professor/a que haja detectat el cas sospitós l’ha d’acompanyar a l’espai COVID-1 i s’ha de 

quedar amb l’alumne o alumna, fins que un/a familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. Llevat que siga 

una persona vulnerable o de risc justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, si 

és així, el/la responsable COVID-19 designarà una altra persona.  

 El/la responsable Covid-10, comunicarà a la direcció del centre i contactarà amb la família, qui ha 

d’activar el circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de 

referència i seguir les instruccions d’aquest.  

 El centre s’ha de posar a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a 

facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles 

casos i l’estudi i el seguiment de contactes. 

 El Centre de Salut Pública ha d’establir un protocol d’actuació que indique les mesures de 

prevenció i control necessàries en cas de brot, o l’augment de la transmissió comunitària. 

 Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i el seguiment dels contactes segons el protocol 

de vigilància i control corresponent. 

Cas sospitós 

 S’ha de col·locar a l’alumne/a una mascareta quirúrgica,sempre que no hi haja contraindicació per a 

usar-la 

 La persona que acompanye el cas sospito3 s ha de portar l’equip de protecció individual adequat: 

• Mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb sí3mptomes en porta. Mascareta FFP2 sense 

vàlvula, pantalla facial i bata d’un sol u3 s, si la persona amb símptomes no es pot posar una 

mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen 
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dificultat per a llevar-se la mascareta per si soles o alteracions de conducta que facen inviable la 

utilització d’aquesta) 

 En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a procedir a l’aïllament i 

evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu. 

 La recollida de l’alumne/a per la família per tal d’aïllar-lo en el seu domicili s’ha de fer com més 

prompte siga possible i a l’entrada del centre educatiu, i s’ha de procurar que el transport es faça en un 

vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 

 Si l’alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l’estat general per 

vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens confusió, tendència a adormir-se) i es 

considera necessari, el responsable COVID-19 en el centre educatiu ha de trucar al telèfon 112 o 

contactar amb el centre d’atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la 

urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari. 

 

10.4.3 ACTUACIONS QUAN UN ALUMNE/A TÉ SIMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-

19 FORA DE L’HORARI ESCOLAR. 

 

• Quan la simptomatologia s’inicia fóra de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o 

representants legals o  la persona amb símptomes ha de contactar amb el  seu  centre  d’atenció  

primària  (figura  en  la  targeta  SIP)  perque es valore la situació  i es duguen a terme les accions 

pertinents.  En cas de tindre l’atenció fora del sistema públic, ha de contactar amb el seu centre 

d’atenció sanitària habitual o el servei d’urgències de referència. 

 

• En cas de confirmació de COVID-19 positiu, ha d’informar el centre educatiu a primera hora de 

l’endemà hàbil. 

 

10.4.4 ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU COMENÇA A 

TINDRE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 EN EL CENTRE: 

 

•En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educatiu, haurà d’informar de la 

seua situació  al director/a del centre i  haurà  de dirigir-se   al seu domicili per a procedir a 

l’aïllament, si potser en  un  vehicle particular i no en transport públic col·lectiu. 

 

• S’haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció  de Riscos Laborals  i amb el seu  

centre  d’atenció  primària  o,  en  cas  de  tindre  l’atenció  fora del sistema públic,  amb  el seu 

centre  d’atenció  sanitària  habitual, i seguir  les seues instruccions. 

 

•En situacions de gravetat (dificultat respirató2 ria, afectació' de l’estat general per vòmits ó diarrea 

molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència  a  adormir-se),  haurà  de  contactar  

amb  el  telèfon  112  o amb el centre d’atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per 

a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari. 

 

10.4.5 ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU INICIA SÍMPTOMES 

COMPATIBLES AMB LA COVID-19 FORA DE L’HORARI ESCOLAR. 

 

• Quan la simptomatologia s’inicia fóra de l’horari escolar ó en dies no lectius, la persona amb 

símptomes ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària o amb el seu centre d’atenció' 
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sanitària habitual en cas de tindre l’atenció fóra  del sistema  públic,  perquè  es valore la  situació  

i  es  duguen a terme les accions pertinents. Ha d’indicar, al seu centre d’atenció sanitària, el 

centre educatiu en que treballa. 

 

•També s’ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscós Laborals per a seguir-ne 

les instruccions. 

 

10.4.6 .ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS CONFIRMAT DE L’ALUMNAT O DE PROFESSIONALS 

DEL CENTRE EDUCATIU 

 

•La persona, o els familiars o els representants legals d’un cas confirmat, ha d’informar el centre 

educatiu del resultat de prova positiva, al més prompte possible, el mateix dia en què se’ls 

comunique el resultat o a primera hora del dia hàbil següentl. 

  

•El responsable COVID-19 del centre educatiu ha d’elaborar una fitxa informativa amb les dades 

del cas confirmat i la relació dels contactes estrets dels casos confirmats tant d’aula, menjador, 

cóm de transport col·lectiu i activitats extraescolars i l’ha de traslladar al centre de salut pública del 

departament de salut pels mitjans habilitats per a fer-ho.  

 

•El responsable COVID-19 del centre educatiu ha de comunicar a la secretaria autonòmica 

d’Educació' i Formació Professional, a través de l’aplicació ITACA, el nombre de  casos  

confirmats tant de l’alumnat cóm de qualsevol altra persona que treballe en el centre, i indicar del 

grup en el qual estan escolaritzats o on realitzen l’activitat docent. 

 

•Si es produeix la confirmació d’un cas fora de l’horari escolar, el personal de vigilància 

Epidemiològica de Salut Pública ha de cridar al responsable COVID-19 del centre educatiu a 

primera hora de l’endema2 hàbil per a la recollida de dades dels contactes estrets. El responsable 

COVID-19 del  centre educatiu ha de proporcionar la llista de contactes estrets. 

 

 

11. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA PREVENCIÓ DE 

LA COVID-19 

 

11.1. DESPLAÇAMENTS 

 

S'hauran de desenvolupar les següents instruccions, ordenes i/o indicacions: 

 

A) EN EL DESPLAÇAMENT AL/DEL CENTRE EDUCATIU EN EL SERVEI DE TRANSPORT: 

 

El centre educatiu es possarà en contacte amb les empreses de transport per comunicar-los que 

hi ha unes instruccions de Conselleria que cal tindre en compte i se’ls informarà de les 

instruccions recollides en el PCC del centre. 

 

Ús de màscares és obligatori durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada. Es 

recomana que el servei de transport, amb la coordinació del centre educatiu, dispose de 

màscares per a proporcionar a l'alumnat en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, 
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etc.). 

 

* No serà obligatori en els següents suposits: 

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de 

màscara. 

b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o 

que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen 

inviable la seua utilització. 

c) Causa de força major o situació de necessitat. 

Assignació, organització i distribució de seients dins del transport limitant les interaccions físiques, 

prestant especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat. 

 

*L'assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la 

persona acompanyant del servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic. per a accedir al vehicle en fila i 

per la porta de davant. Es reservarà l'inici de la cua a les persones que ocuparen els seients de darrere. 

 

L'alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre. 

L’alumnat accedirà al vehicle en ordre i en fila per la porta de davant. Es reservarà l'inici de la cua 

a les persones que ocuparen els seients de darrere. 

La baixada es farà en l'ordre, sense aglomeracions i evitant contactes. 

Els autobusos coordinaran l’arribada al centre, així com l’aparcament per evitar aglomeracions i el 

contacte físic en l’entrada.  

Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle 

hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.  

 
*
L'empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre educatiu, i serà 

l'encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre 

torns o rutes, seguint la normativa vigent en quant l'ús dels productes autoritzats per les autoritats 

sanitàries. 

El centre educatiu es possarà en contacte amb les empreses de transport per comunicar-los que 

hi ha unes instruccions de Conselleria que cal tindre en compte i se’ls informarà de les 

instruccions recollides en el PCC del centre. 

 

B) ENTRADES I EIXIDES AL CENTRE.  

 

 Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres en les 

interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

 Ús diferenciat d’accessos per a l’entrada i sortida del centre: 

 Entrada principal (dues portes, una d’entrada i una d’eixida) 

 Entrada posterior (dues portes, una d’entrada i una d’eixida) 

 Ús de les eixides d’emergència.  

 Coordinació amb les empreses d’autobusos per programar l’arribada i recollida de l’alumnat, 

així com unes entrades e eixides escalonades per evitar aglomeracions.                

 Es fomentarà el transport actiu, el desplaçament a peu o amb bicicleta. Es facilitarà 

aparcament per a bicicletes.  
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 Els acompanyants es queden fora del centre.  

 Ús de l’interfono per a identificar-se i sol.licitar l’entrada a l’edifici.  

 Fora de l’edifici s’haurà de mantenir la distància de seguretat i l’ús de la mascareta serà 

obligatori. 

 Es donaran les degudes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre educatiu 

duga la mascareta i realitze una correcta higiene de mans. 

 Es disposarà de gel hidroalcohòlic, paper d’un sol ús i una paperera amb pedal en la zona 

d’accés al centre.  

 Les portes d’accés i interiors romandran obertes a fi d’evitar tindre contacte amb les 

superfícies.  

 Cartell informatius de no permesa l’entrada a les persones que presenten símptomes 

compatibles amb SARS-Cov2 

 

C) DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE.  

 

 Reducció al mínim els desplaçaments dels grups: El professorat acudirà a l’aula de referència. 

 El trànsit de l’alumnat i l’accés a les aules es farà de forma ordenada i mantenint la distància 

de seguretat.  

 En cas de desplaçament de l’aula de referència a una altra aula, el professorat acudirà a l’aula 

a per l’alumnat i de forma ordenada els desplaçarà a l’aula corresponent. 

 Flexibilització de les entrades i sortides de l’aula per a l’alumnat. 

 Indicacions en el terra del sentit dels fluxos de circulació.  

 En els passadissos s’intentarà establir doble direcció. 

 Indicacions de no tocar el passamans o baranes, així com deixar una distància entre persones 

d’uns quatre escalons quan pugen o baixen escales.  

 Es podrà fer ús dels espais a l’aire lliure: utilitzant el mínim mobiliari possible i informant a la 

direcció del centre prèviament de quin espai va a utilitzar-se, l’horari, el grup i el mobiliari.  

 Les aules/matèria, laboratoris, etc. només s’han d’utilitzar en els casos en què es considere 

imprescindible. Quan s’utilitzen han de ser objecte de neteja i desinfecció abans que entre el grup 

d’alumnes següent. 

 S’indicarà la conveniència de circular sempre per la zona indicada per a cada direcció (“carril o camí 

dret”). 
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11.2  EN EL CENTRE EDUCATIU 

 

A) TASQUES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVES I REUNIONS IMPRESCINDIBLES AMB 

PERSONAL ALIÉ AL CENTRE. 

 

 Per al servei de gestió administrativa, es prioritzarà: 

 Servei de cita prèvia.  

 Atenció telefònica.  

 Els procediments telemàtics. 

 Establiment de mitjans telemàtics a fi d'evitar la concurrència de pares i mares en el centre 

educatiu ( ús de web família, correus electrònics, web del centre) 

 En el cas que siga necessària l'atenció presencial, s'establirà un sistema de cita prèvia, 

indicant-li el dia i l'hora d'atenció. 

 Per accedir al centre serà obligatori l’ús de màscara respiratòria. 

 Es facilitaran unes instruccions amb recomanacions d'higiene personal de mans abans de 

l'entrada al centre, indicacions que hauran de seguir i que hauran sigut establides pel centre. 

 Es restringiran els moviments de personal alié el màxim possible, i el públic en general haurà 

de quedar-se en l'exterior de l'edifici guardant la distància de seguretat. 

 En la mesura que siga possible es procurarà generar itineraris de recorregut en els edificis, 

com ara: marcar sentits de recorregut en corredors (anada/tornada), ús d'escales (només 

pujada/només baixada), accessos (en portes diferenciades d'entrades i eixides), portes 

(personal o usuaris), i uns altres similars, per a evitar que les persones es creuen. S'elaborarà 

una instrucció en la qual s'establirà la regulació de la circulació de les persones pel centre. 

 

 

B) MESURES DE PROTECCIÓ I HIGIENE INDIVIDUAL. 

  

● Ús de la mascareta: Cal ajustar-se al que disposa l’apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 
de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i 
adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del 
Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV 18/07/2020). 
 
 Alumnat: ús obligatori. 

 Professorat: ús obligatori i cal mantindre la distància interpersonal d'almenys 1,5 

metres. 

● L’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i 
quirúrgiques, així com l’ús adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de 
la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta 
amb vàlvula exhaladora. 

● El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie 

símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i aplicació de protocol de gestió de casos. 

● A més comptarà amb màscares higièniques per al professorat del centre i, en cas de 

necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a l'alumnat (oblit, 

deterioració o altres contingències) i mascaretes FP2 sense vàlvula per a contingències en 

espai COVID-19.  
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● Distanciament físic (1’5 metres) 

● Col·locació de dispensador de gel hidroalcohòlic en la porta d’accés al centre, a les aules i 

en espais comuns.  

● Col·locació d’un contenidor amb tapa i pedal en la porta d’accés al centre, en sala 

d’aïllament, lavabos i llocs de treball. 

● Col·locació de dispensadors de sabó i paper en els lavabos. 

● Ús de guants per a manipular maquinària, aliments, productes de neteja i paper. 

● Evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta,  ja que les mans faciliten la 

transmissió. Evitar donar-se la mà. 

● En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. Usar mocadors d'un sol 

ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu ús 

● Col·locació de carteleria recordant les mesures preventives de caràcter individual. 

● S’evitarà la utilització de material compartit. 

● S’evitarà donar-se la mà. 

● - S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa durant, almenys, 

40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. 

● La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre educatiu, abans 
i després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc 
vegades al dia. 

 

C)  INSTRUCCIONS GENERALS SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVES. 

 

- Interaccions amb persones externes a l'organització del centre educatiu. 

 

 Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal alié a l'organització i visites al centre 

d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. S'evitaran gestos d'afecte o 

cortesia social amb els usuaris que suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà. 

 Es facilitarà que l'acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica. 

 La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el 

professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, 

missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de 

manera telemàtica. 

 

-   Reorganització dels espais i grups educatius del centre 

 

El centre s’ha plantejat la forma més adient d’establir una organització de la confecció de grups 

d’alumnat com a conseqüència de la necessitat d'adaptar-la a les mesures de prevenció, higiene i 

promoció de la salut davant la Covid-19 i a la vegada poder fer grups heterogenis tal com indiquen 
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les instruccions d’inici ce curs.  

 

 Els grups són heterogenis ( resultats acadèmics, sexe, repetidors/es...) i s’ha tingut en compte 

l’optativitat per evitar desplaçaments. 

 S’han reorganitzat els espais havent 1’5 metres entre persones .  

 S’ha convertit l’aula de música en aula-grup. 

 S’ha convertit l’aula s’Usos Múltiples en aula-grup. 

 S’ha condicionat una Sala de reunions per a una segona Sala de Professorat. 

 S’ha condicionat una Sala d’Atenció a les Famílies com a Sala d’Aïllament.  

 S’ha condicionat el despatx aula de la PT com departament de Música.  

 S’ha tingut en compte la situació dels grups en relació a les entrades i eixides de l’edifici, i les 

aules disponibles per desplaçar-se a les optatives.  

 Durant el desenvolupament de l'àrea d'educació física i a les activitats extraescolars realitzades 

en el recinte escolar, es promourà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, 

aquelles modalitats esportives d'equip i/o de contacte que formen part del currículum es 

realitzaren a l'aire lliure i extremant les mesures de seguretat i higiene establides.  

 Les activitats d'educació física es realitzaren, en la mesura del possible, a l'aire lliure i extremant les 

mesures de prevenció establides: mantindre la distància de seguretat, rentada freqüent de mans, evitar 

tocar-se la cara, ulls i nas, etiqueta respiratòria en tossir o esternudar i ús de màscara. En aquells casos 

en què l'esforç físic siga d'intensitat es permetrà realitzar l'activitat sense l'ús de la màscara 

 

- Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries. 

 

El programa d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2020- 21 s’ajustarà a l’evolució 

de la pandèmia COVID-19. 

 

 Es promouran les activitats complementàries que es desenvolupen fora del centre educatiu. 

 S’han de garantir totes les mesures de protecció i higiene.  

 S’ha de dur un registre de l’alumnat assistent i dels espais que s’han visitat.  

 Respecte a l’ús de mascaretes s’atendrà al que disposa l’annex 4  del PCC 

 

- Zones comunes. 

 

 Prioritzar, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització 

d'activitats educatives i d'oci 

 Es promourà que les reunions de coordinació i altres activitats no lectives entre els 

professionals que siguen possibles es realitzen de manera telemàtica.   

 A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o esbarjo es procurarà distribuir 

l’alumnat per sectors, garantir que es respecte la distància de seguretat i  l’ús de mascareta. 

 Es reforçarà la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat. 

 Quan les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior l'alumnat romandrà, 

preferentment, a la seua aula sota la vigilància de l'últim professor o professora amb el qual 

ha estat. En aquest cas cal procurar mantindre l'aula ventilada durant l'esbarjo. 
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 Verificar que la distància de seguretat estiga garantida en totes les zones comunes (aules, 

menjador, lavabos, vestuaris, etc.) bé mitjançant disminució de l'aforament bé mitjançant 

l’accés escalonat i/o controlat, bé augmentant la vigilància.  

 Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació 

màxima serà d'una persona en cas d'adults i dues persones en cas de menors i acompanyant, 

o que siguen família.  

 Col•locació d'elements estructurals (barreres, mampares, etc.) per a garantir la distància de 

seguretat, sobretot en els llocs d'atenció al públic del centre educatiu. 

 Es col•locarà la cartelleria d'informació necessària. 

 Es realitzaran les reunions precises i necessàries respectant la distància màxima de 

seguretat. 

 Es redistribueix el mobiliari en algunes dependències (despatxos, departaments, zones 

comuns i aules que seran utilitzades) per a garantir la distància física d’1’5 metres.  

 Senyalització de llocs de treball, espais o zones comuns que no poden ser ocupats o que són 

d’accés limitat ( o preferent). 

 Indicar l’aforament dels espais: aules, sala professors, departaments, lavabos.  

 Manteniment de portes obertes en totes les dependències en què siga possible. 

 Adequació de la finestra de protecció en els llocs de treball d’atenció al públic, (Consergeria i 

Administració) que permeten l’intercanvi de documents. 

 Col·locació de senyalitzacions en el terra per mantenir la cua en la finestra de Secretaria. 

 Es prohibeix la recepció de paqueteria d’ús personal. 

 

12. ORGANITZACIÓ DE LA HIGIENE 

 

La direcció del centre es posarà en contacte amb l’Empresa responsable de la neteja per 

coordinar l’activitat i intercanvi d’informació, així com establir les reunions necessàries. 

 

 Desinfecció i neteja almenys una vegada al dia. 

 Desinfecció i neteja de zones i superfícies de major activitat o activitat compartida. 

 Utilització dels productes adequats seguint les instruccions de les institucions sanitàries.  

 Gestió dels residus: eliminació de forma segura dels materials i equipament de protecció 

utilitzat. 

 Intensificació de la neteja en els lavabos i llocs de treball, zones, superfícies, mobiliari i 

objectes a l’abast de més d’una persona. 

 S’ha de posar especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules d’ús comú (biblioteques, 
etc.), telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit. Així com els aplics dels llums, 
botons d’ascensors, baranes i passamans. 
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 S’han de ventilar les instal•lacions del centre sovint, almenys durant 10-15 minuts a l’inici i al final 
de la jornada, durant el pati, i sempre que siga possible entre classes, i cal mantindre les finestres 
obertes tot el temps que siga possible. 

 Cal reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la ventilació dels sistemes de climatització. No 
es recomana utilitzar ventiladors. 

 Col·locació de papereres amb borsa, tapa i, a ser possible, amb pedal. 

 Col·locació de dispensador de gel hidroalcohòlic en l’entrada, en despatxos i aules que 

s’utilitzen. 

 Col·locació en els banys de dispensador de sabó i paper. 

 Es precinten les fonts de les zones exteriors. 

 Es procurarà mantenir les taules de treball buides per a facilitar la neteja. 

 S'evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua 

neteja i desinfecció després de cada ús. 

 En laboratoris, taller i aules específiques es netejarà i desinfectarà el material emprat i els llocs 

utilitzats després de cada sessió.  

 Els equips/materials/útils compartits es netejaran i desinfectaran amb dissolució de lleixiu i 

aigua o solució hidroalcohòlica, en la maquinària específica o materials especials, aquests es 

desinfectaran atenent les instruccions del fabricant.  

 Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran 

de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. 

 Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empre per a l'assecatge de mans o per al 

compliment de l’”etiqueta respiratòria” seran rebutjats en papereres amb bossa o contenidors 

protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal, també es depositarà el material d'higiene 

personal (màscares, guants de làtex, etc.). Aquestes papereres hauran de ser netejades de 

manera freqüent. 

 En cas d'usar roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, bates i uns altres) 

es recomana la seua neteja diària. Una vegada usada ha de manipular-se el menys possible, 

ser suaument enrotllada i portar directament a la llavadora o col•locar en una bossa per al seu 

trasllat al lloc de rentada. Ha de llavar-se a una temperatura de, almenys, 60 °C durant 30 

minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta higienització. 

 

13. COORDINACIÓ AMB EMPRESES CONCURRENTS. 

 

Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de 

riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través 

de les vies de comunicació apropiades, proporcionarà a les empreses alienes contractades la 

informació sobre els riscos que puguen afectar les activitats desenvolupades en elles, les mesures 

referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures d'emergència que han d'aplicar. En el cas 

especial que ens ocupa, òbviament, es farà especial incidència en les mesures relacionades amb 
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la protecció davant la COVID-19. 

 

Les empreses que intervenen en el centre facilitaran al seu personal la formació i les mesures 

preventives obligatòries, que estiguen indicades per les normes sanitàries, per a protegir-lo 

individualment.Com a mitjà de coordinació, es proposarà l'intercanvi d'informació i de 

comunicacions, per a això se seguirà el procediment de coordinació d'activitats empresarials 

elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi. SPRL_PPRL_01. 

Procediment de coordinació d'activitats empresarials. 
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf] 

 

 Vegeu exemple d'infografia del Ministeri de Sanitat: “Com he de llavar-me les mans?”. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/ 

PosterA5_HigieneManos.jpg 

 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541839/
http://www.youtube.com/watch
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
http://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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 Vegeu informació d’SPRL de la Generalitat Valenciana: Com desinfectar-se les mans?: 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/ 

FPRL_GT_03_06_+Higiene+de+manos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99- 

acf726cfb77 

 

 Cartell “Com llavar-se les mans”. Cartell de l'OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf 

 Info Coronavirus GVA. Generalitat Valenciana. http://coronavirus.san.gva.es/ 

 Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19. Información para profesionales y para la 
ciudadanía. Ministeri de Sanitat. Govern d’Espanya 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/home.htm 

 Organització Mundial de la Salut (OMS). Preguntas y respuestas sobre las escuelas 

y la COVID-19 (13 de juliol de 2020). Disponible en: https://www.who.int/news-
room/q-a- detail/q-a-schools-and-covid-19 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021 (versió 22-06-2020). Ministeri de Sanitat - Ministeri 

d’Educació i Formació Professional. Disponible en: 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/ 
medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministeri 
de Sanitat (versió 27.08.2020). Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ 
documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf 

World Health Organization (WHO). Considerations for school-related public 

health measures in the context of COVID-19. Maig de 2020. Disponible en: 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-

health- measures-in-the-context-of-covid-19 

 Pla de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de desescalada i transició cap a 

una nova normalitat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport. Invassat. Disponible en: 

http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/172188506/Pla+conting 

%C3%A8ncia+CECE+Nova+normalitat/5f635799-c1cb-45d5-a038-52d2a39023a0 

 COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la 

salud al reabrir los centros educativos. Madrid: UNICEF Espanya, 2020. Disponible en: 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros- 
educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 

 Informació sobre la Covid-19 - Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: 

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19 

 Estigma social asociado a COVID-19. Una guía para la prevención y el tratamiento del 
estigma social. IFRC, UNICEF i OMS, febrer de 2020. Traduït al castellà per la 
Universitat Complutense de Madrid, Contra el Estigma-Grupo 5. Disponible en: 
https://www.contraelestigma.com/wp-content/uploads/2018/10/GUIA-ESTIGMA- SOCIAL.pdf 

 Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del COVID-19 en las 
escuelas. UNICEF i OMS. Març de 2020. Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for 

%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf 

 

 El estigma social asociado con el COVID-10. IFRC, UNICEF i OMS. 2020. Disponible en: 

http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
http://coronavirus.san.gva.es/
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.who.int/news-room/q-a-
http://www.who.int/news-room/q-a-
http://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
http://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-
http://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/172188506/Pla%2Bconting
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/172188506/Pla%2Bconting
http://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
http://www.contraelestigma.com/wp-content/uploads/2018/10/GUIA-ESTIGMA-
http://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for
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https://www.unicef.org/uruguay/media/2651/file/El%20estigma%20social%20asociado 

%20con%20el%20COVID-19%20-%20UNICEF%20Uruguay.pdf 

 Center for Media Literacy (CML). UNESCO, UNAOC. 2003. Conjunto de herramientas 
para alfabetismo en medios. Un marco de referencia para aprender y enseñar en la era 
mediática. Disponible en: 
http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf 

 Center for Media Literacy (CML). UNESCO, UNAOC. 2007. Cinco preguntas clave 

que pueden cambiar el mundo. Disponible en: 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/MediaLit25Lecciones.pdf 

 

 

 

Castelló de Rugat, 13 d’octubre de 2020 

 

 

 

  

http://www.unicef.org/uruguay/media/2651/file/El%20estigma%20social%20asociado
http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf
http://www.medialit.org/sites/default/files/03_MLKorient_spanish.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/MediaLit25Lecciones.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/MediaLit25Lecciones.pdf
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PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DURANT LES FASES DE 

DESESCALADA I TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT 

ANNEXOS  
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ANNEX 1. GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC 

EN ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS 

Grups vulnerables Patologia controlada Patologia descompensada Comorbiditat ≥ 2 aspectes 

Exposició laboral   NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

Malaltia 

cardiovascular/HT

A 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetis 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia pulmonar 

crònica 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia hepàtica 

crònica severa 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiència renal 

crònica 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Immunodeficiència 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Càncer en 

tractament actiu 

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Majors de 60 anys Sense patologia Patologia controlada Patologia descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesitat mòrbida 

(IMC>40) 

Sense patologia afegida Patologia afegida controlada Patologia afegida 

descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embaràs Sense complicacions ni 

comorbiditats 

Amb complicacions o 

comorbiditats 

 

1 3 3 3 1 4 4 4 

 

NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones 

imptomàtiques. 

NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, 

mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles. 

NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI 

adequat i sense mantindre la distància de seguretat. 

NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres generadores 

d'aerosols a persones COVID+, com per exemple RCP. 

1 No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual. 

2 Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a persones simptomàtiques amb 

EPIs adequats. 

3 Pot continuar activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si impossibilitat, 

tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible. 

4 Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT com a Treballador 

Especialment Sensible. 

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs lactància. 
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ANNEX 2 – DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLIMENT DE LES NORMES DE 

SALUT I HIGIENE.  

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(Emplenar pel/pels representant/s legal/s si l’alumne/alumna és menor d’edat) 

Sr/Sra DNI/NIF Telèfon 

 

Carrer/Plaça/Avda Núm,pis, porta Població CP 

Correu electrònic 

Sr/Sra DNI/NIF Telèfon 

Carrer/Plaça/Avda Núm Població CP 

Correu electrònic Telèfon 

representant/s legal/s de l’/la alumne/alumna menor d’edat amb nom i cognoms: 

 

, matriculat/matriculada al  centre educatiu IES MANUEL SANCHIS GUARNER  amb codi de 

centre 46022129  ubicat a la localitat de CASTELLÓ DE RUGAT  província de VALÈNCIA  

durant el curs 2020/2021, 

DECLARE/DECLAREM responsablement que: 

 Com a representant/s legal/s declare/declarem el meu/nostre compromís amb el compliment 
de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols determinats en el 
plan de contingència del centre al que està matriculat/matriculada l’alumne/alumna. 

 Em/Ens compromet/comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut de 
l'alumne/alumna a dalt indicat abans d'acudir al centre, mitjançant l'observació de la 
simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el 
mesurament de la temperatura corporal, no acudint al centre en el cas de presentar 
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C.  

 Es mantindrà aquesta situació de no assistència al centre, fins que el/la professional 
sanitari/sanitària de referència confirme l'absència de risc per a l'alumne/alumna al 
meu/nostre càrrec i per a la resta de l'alumnat del centre. 

 RECORDEM: No pot acudir al centre l’alumnat que es trobe en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o haver sigut 
positiu per a la COVID-19, o en cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra 
prova de diagnòstic molecular. 

, a              de             de 2020 

     Signatura representant/s legal/s  

     Signat:            Signat: 
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(Emplenar per l’alumne/alumna major d’edat) 

Sr/Sra DNI/NIF Telèfon 

 

Carrer/Plaça/Avda Núm, pis, porta Població CP 

Correu electrònic 

matriculat/matriculada al centre educatiu IES MANUEL SANCHIS GUARNER amb codi de centre  

46022129 ubicat a la localitat de CASTELLÓ DE RUGAT  província de VALÈNCIA durant el curs 

2020-2021. 

DECLARE responsablement que: 

 Com alumne/alumna que subscriu declare el meu compromís amb el compliment de les 
normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols determinats en el pla de 
contingència del centre en el qual estic matriculat/matriculada. 

 Controlaré diàriament el meu estat de salut abans d'acudir al centre mitjançant l'observació de 
la simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) i el 
mesurament de la temperatura corporal, no acudint al centre en el cas de presentar 
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C. Mantindré aquesta situació de 
no assistència al centre, fins que el/la professional sanitari/sanitària de referència confirme 
l'absència de risc per a mi i per a la resta de l'alumnat. 

 RECORDEM: No pot acudir al centre l’alumnat que es trobe en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o haver sigut positiu 
per a la COVID-19, o en cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de 
diagnòstic molecular. 

 

, a              de             de 2020 

     Signatura alumne/alumna      

   Signat: 
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ANNEX 3  - PLÀNOLS DEL CENTRE AMB INDICAIONS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA. 

PLÀNOL PLANTA BAIXA 
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PLÀNOL PRIMERA PLANTA 
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PATI 
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ANNEX 4—PRINCIPALS MESURES QUE S’HAN DE DIVULGAR.  

 

Les principals mesures de prevenció personal que han de fer-se de manera 

adequada i divulgar-se de manera activa en la comunitat escolar enfront de la 
COVID-19 i altres infeccions respiratòries són les següents: 

 
- S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa 

durant, almenys, 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta 

és la mesura més recomanable i que educativament s’ha de transmetre de 

manera important tant per l’eficàcia que té en la situació present com per 
suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si no és possible llavar-se 
correctament les mans, o de manera complementària, es pot utilitzar la 
desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. 

 

- La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del 
centre educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després 
d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia. 

 
Atenció: s’ha de tindre en compte que quan les mans tenen bruticia visible el 
gel hidroalcohòlic no és suficient, i és necessari usar aigua i sabó. 

Cal assegurar en tots els lavabos, per a llavar-se les mans correctament, aigua, 

sabó i paper per a eixugar-les, perquè la neteja de mans puga fer-se de manera 

freqüent i accessible, així com la disposició en diferents punts del centre de gel 

hidroalcohòlic per a la desinfecció. 

 
Per a cadascun dels casos anteriors (zona de llavada de mans i dispensadors 
d’hidrogel) s’ha d’informar de la tècnica correcta d’aquestes mesures mitjançant 
cartells indicadors (infografies de web del Ministeri o de la Conselleria de 
Sanitat). 

 
És molt important designar una persona en el centre encarregada de supervisar, 

per a protegir els menors, tant els elements d’higiene en els lavabos com 
l’hidrogel. 

 
- S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans 

faciliten la transmissió del SARS-CoV-2. Cal mantindre, sempre que siga 
possible, les portes obertes mitjançant falques i altres sistemes per a evitar el 
contacte de les persones amb les manetes i els poms. 

 
En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze. 

 
- Per a eliminar secrecions respiratòries s’han d’utilitzar mocadors d’un sol 

ús, que després d’utilitzar-se han de llançar-se a una paperera amb bossa i, 

si pot ser, amb tapa i pedal. 

 

Cartell “Com llavar-se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf 

 

http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
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Vegeu l’exemple d’infografia del Ministeri de Sanitat: “Com he de llavar-me les mans?” 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo

v-China/img/ PosterA5_HigieneManos.jpg 

 
Cartell “Com desinfectar-se les mans”. Cartell de l’OMS. Disponible en: 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es

.pdf?ua=1 

 
Vegeu la informació d’SPRL de la Generalitat Valenciana: Com 

desinfectar-se les mans?: 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/ 

FPRL_GT_03_S04+Higiene+de+mans.+Desinfecci%C3%B3/78b1462

d-0df0-420e-bd93- 34e3bc3d1fc2 

 

           Mesures per a la neteja, la desinfecció i la ventilació en els centres 

 

Cada centre ha de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/
http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169846207/
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seues característiques i horaris. 

 
1. Neteja i desinfecció d’instal·lacions (freqüència, superfícies que cal desinfectar, 

etc.) 

 
 Cal mantindre un ambient sa en les instal·lacions 

• S’han de ventilar les instal·lacions del centre sovint, almenys durant 10-15 
minuts a l’inici i al final de la jornada, durant el pati, i sempre que siga possible 
entre classes, i cal mantindre les finestres obertes tot el temps que siga possible. 

 
• Cal reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la ventilació dels 
sistemes de climatització. No es recomana utilitzar ventiladors. 

 
Neteja de les instal·lacions 
 

• Cal arbitrar la neteja i la desinfecció de les instal·lacions, almenys, una 
vegada al dia, i intensificar la neteja, especialment en els lavabos i en les 
superfícies que s’usen més. 

 
• S’ha de posar especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules 
d’ús comú (biblioteques, etc.), telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús 

compartit. 

 
• Els aplics dels llums, botons d’ascensors, baranes i passamans són també 

objecte d’atenció i neteja, a més de recomanar, en la mesura que siga possible, 
la precaució corresponent quan s’utilitzen. 

 
• Per a fer-ho, poden usar-se detergents habituals o lleixiu d’ús domèstic diluït 
en aigua, i extremar-se les mesures de protecció del personal de neteja als 
agents químics. Aquests virus s’inactiven després de pocs minuts de contacte 
amb desinfectants comuns com la dilució de lleixiu acabada de preparar 

(concentració de clor 1 g/L, preparada amb dilució 1.50 d’un lleixiu de 
concentració 40-50 g/L). Poden utilitzar-se els viricides autoritzats [vegeu el 
document del Ministeri de Sanitat 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ 
ccayes/alertasActual/nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf]. 

 
Neteja de la roba 

 
• En cas d’usar roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, 
bates i altres) es recomana que es netegen diàriament. 

 
• Una vegada usada, ha de manipular-se com menys millor, ser suaument 
enrotllada i portar-se directament a la llavadora o col·locar-la en una bossa per a 

traslladar-la al lloc de llavada. Ha de llavar-se a una temperatura, com a mínim, de 60 
°C durant 30 minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la higienització 
correcta. 

 

 
 
 

http://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/

